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ACÓRDÃO Nº. : 012/2010
PROCESSO Nº. : 2008/6010/500708
REEXAME NECESSÁRIO : 2.768
REQUERENTE : FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO : REGINA B DE ANDRADE
INSC. ESTADUAL : 29.051.722-2

EMENTA: Levantamento do Movimento Financeiro. Caixa Inicial Sem Comprovação. 
Empresa Comercializa Predominantemente Produtos Sujeitos a Substituição 
Tributária – Apresenta nulidade o auto de infração quando no levantamento que o 
sustenta não se comprova o caixa inicial e, também, quando o mesmo é inadequado 
à aplicação em empresa que comercialize em sua quase totalidade produtos sujeitos 
a substituição tributária.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais: por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
que julgou nulo o auto de infração nº. 2008/001766 e extinto o processo sem 
julgamento de mérito. O Sr. Juscelino Carvalho de Brito fez sustentação oral pela 
Fazenda Pública e sugere que sejam refeitos os trabalhos de auditoria, se for o 
caso. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel Spicker, 
Luciene Souza Guimarães Passos, Rubens Marcelo Sardinha e Fernanda Teixeira 
Halum. Presidiu a sessão de julgamento aos 9 dias do mês de fevereiro de 2010, a 
conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS no valor total de R$ 
810,98 (oitocentos e dez reais e noventa e oito centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas não registradas no livro próprio, relativo aos exercícios de 
2001, 2002 e 2004, lançados nos contextos 4 a 6, respectivamente, constatado por 
meio do levantamento do movimento financeiro.

A autuada foi intimada por via postal, não comparecendo ao processo, 
incorrendo em revelia.

Às folhas 13, a julgadora de primeira instância retorna os autos a origem para 
saneamento.
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Às folhas 28, a julgadora de primeira instância novamente retorna os autos a 
origem para que o autor do procedimento verifique o caixa inicial de 2002 que 
diverge do caixa final de 2001.

Às folhas 29, o autor do procedimento emite parecer dizendo que o caixa 
inicial do exercício de 2002 diverge do caixa final de 2001, pois foi declarado pelo 
contribuinte, e aduz ser favorável pela manutenção dos procedimentos. 

A julgadora de primeira instância julgou nulo o auto de infração, sem 
julgamento de mérito.

A Representação Fazendária, em sua manifestação, recomendou a nulidade 
do auto de infração.

Notificado e intimando da sentença de primeira instância e do parecer da 
Representação Fazendária o contribuinte não se manifestou.

Em análise aos autos ficou constatado que o mesmo se originou de outro auto 
de infração que foi julgado nulo, conforme acórdão número 623/2007.

Refazendo o presente auto de infração o autor do procedimento não se deu 
ao trabalho de refazer os levantamentos, apenas anexou cópias dos levantamentos 
do auto de infração que já havia sido julgado nulo, portanto, contendo os mesmos 
erros anteriores, equívocos estes que são: O caixa inicial de 2001 não está 
comprovado e o caixa final de 2001 com valor diferente do caixa inicial de 2002, o 
caixa final de 2002 é diferente do caixa inicial de 2003 e o caixa final de 2003 é 
diferente do caixa inicial de 2004.

Além deste equívoco, também está claro que a empresa comercializa em sua 
grande maioria produtos sujeitos a Substituição Tributária, e que o levantamento 
utilizado pela autoridade autuante foi o levantamento do movimento financeiro, 
levantamento este que não se presta a ser utilizado em empresas que 
comercializem predominantemente mercadorias sujeitas ao regime de substituição 
tributária, portanto, entendo correta a decisão em primeira instância que julgou nulo 
o presente auto de infração.

Pelo exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão de 
primeira instância, que julgou nulo o auto de infração nº. 2008/001766 e extinto o 
processo sem julgamento de mérito.
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PLENÁRIO  DO  CONSELHO  DE  CONTRIBUINTES  E  RECURSOS FISCAIS, aos 
12 dias do mês de março de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


